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П Р О Т О К О Л  № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

На 22.08.2019 г. в 09:30 часа комисията, назначена със Заповед № 505 /24.07.2019 год. на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на обществена поръчка чрез публично 

състезание с предмет: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради и общинска сграда за образователни и социални 

услуги  по обособени позиции, както следва: „Обособена позиция № 1 - Многофамилна 

жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 1-3; Обособена 

позиция № 2 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз 

Борис I” № 26; Обособена позиция № 3 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 27; Обособена позиция № 4 - Многофамилна жилищна 

сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28; Обособена позиция № 5 – 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-19; 

Обособена позиция № 6 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, 

ж.к.„Здравец” № 21-30; Обособена позиция № 7 – Общинска сграда за образователни и 

социални услуги, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Княз Александър Батемберг” № 6, 

открита с Решение № 390 от 26.06.2019 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на 

АОП под  № 00287-2019-0002, се събра комисията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Антон Трифовов .- заместник кмет в община Белоградчик; 

2. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки“;  

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и икономическо 

развитие”; 

4. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти  и евроинтеграция”; 

Проведе второ публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците. На 

заседанието не присъстваха участници или техни упълномощени представители, видно от 

списък на присъстващите участници при отваряне на ценови предложения, неразделна част 

от настоящият протокол. 

Във основа на декларираните обстоятелствата за лично състояние и минималните изисквания 

за икономическо и финансово състояние и технически възможности на участниците и 

разглеждане на техническите предложения на участниците комисията предлага от участие в 

процедурата да бъдат отстранени следните участници: 

1. Участник № 10 „Стройпром” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 4 на 

основание чл. чл.107 т.1 от ЗОП, тъй като същият не отговаря на поставеният от 

Възложителя критерий за подбор, а именно участникът да има внедрена система за 

управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 14001:2004 (2015) или 

еквивалентен с обхват „строителство”,  



2. Участник „Билдком БГ” ЕООД, гр. София, подал оферти за обособена позиция № 5 и 

обособена позиция № 6 на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като е представил 

оферти, които не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от 

офертата на участниците по реда на постъпване на офертите и оповести предложените от тях 

цени, както следва: 

1. Предложената от участник „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин за обособена позиция № 1 

обща цена е в размер на 129 999,90 (сто двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и 

девет лева и деветдесет ст.) лева без ДДС и 155 999,88 (сто петдесет и пет хиляди 

деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и осем ст.) лева с ДДС; 

2. Предложената от участник „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин за Обособена позиция № 5 

обща цена е в размер на  397 999,90 (триста деветдесет и седем хиляди деветстотин 

деветдесет и девет лева и деветдесет ст.) лева без ДДС и 477 599,88 (четиристотин 

седемдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и осем ст.) лева с 

ДДС; 

3. Предложената от участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин за Обособена позиция № 

6 обща цена е 641 622,29 (шестстотин четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и 

два лева и двадесет и девет ст.) лева без ДДС и 769 946,75 (седемстотин шестдесет и девет 

хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и седемдесет и пет ст.) лева с ДДС; 

4. Предложената от участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин за Обособена позиция № 

2 обща цена е 88 161,52 (осемдесет и осем хиляди сто шестдесет и един лева и петдесет и 

две ст.) лева без ДДС и 105 793,82 (сто и пет хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 

осемдесет и две ст.) лева с ДДС; 

5. Предложената от участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин за Обособена позиция № 

3 обща цена е в размер на 187 375,02 (сто осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и 

пет лева и две ст.) лева без ДДС и 224 850,02 (двеста двадесет и четири хиляди осемстотин 

и петдесет лева и две ст.) лева с ДДС;  

6. Предложената от участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин за Обособена позиция № 

7  е в размер на 91 157,77 (деветдесет и една хиляди сто петдесет и седем лева и 

седемдесет и седем ст.) лева без ДДС и 109 389,32 (сто и девет хиляди триста осемдесет и 

девет лева и тридесет и две ст.) лева с ДДС; 

7. Предложената от участник „Био Хоум Инжинеринг” ООД, гр. Видин за Обособена 

позиция № 7 обща цена е в размер на 91 206,61 (деветдесет и една хиляди двеста и шест 

лева и шестдесет и една ст.) лева без ДДС и 109 447,93 (сто и девет хиляди четиристотин 

четиридесет и седем лева и деветдесет и три ст.) лева с ДДС. 

С което бе закрита публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

Комисията извърши проверка на ценовите предложения на участниците по отношение 

същите дали са изготвени в съответствие с образеца на възложителя, налице ли са 

технически или аритметични грешки и дали не надвишават прогнозната стойност на 

обществената поръчка в резултат на което не  констатираха такива. 

След извършването на горепосочените действия, комисията пристъпи към класиране 

участниците: 

Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, 

ул. „Княз Борис I” № 1-3; 

Първо място: Участник „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин с предожена обща цена в размер 

на 129 999,90 (сто двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет 

ст.) лева без ДДС; 



Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, 

ул. „Княз Борис I” № 26 

Първо място: Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 88 161,52 (осемдесет и осем хиляди сто шестдесет и един лева и петдесет и две ст.) 

лева без ДДС; 

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, 

ул. „Княз Борис I” № 27 

Първо място: Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 187 375,02 (сто осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и пет лева и две ст.) 

лева без ДДС;  

Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, 

ж.к.„Здравец” № 12-19 

Първо място: Участник „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 397 999,90 (триста деветдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева 

и деветдесет ст.) лева без ДДС; 

Обособена позиция № 6 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, 

ж.к.„Здравец” № 21-30 

Първо място: Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 641 622,29 (шестстотин четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и два лева 

и двадесет и девет ст.) лева без ДДС 

Обособена позиция № 7 – Общинска сграда за образователни и социални услуги, находяща 

се в гр.Белоградчик, ул. „Княз Александър Батемберг” № 6 

Първо място: Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 91 157,77 (деветдесет и една хиляди сто петдесет и седем лева и седемдесет и 

седем ст.) лева без ДДС; 

Второ място: участник „Био Хоум Инжинеринг” ООД, гр. Видин с предложена обща цена 

в размер на 91 206,61 (деветдесет и една хиляди двеста и шест лева и шестдесет и една ст.) 

лева без ДДС. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 23.08.2018 г. в 

14:00 часа. 

 

Комисия:  

Председател: …(П)………………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

 

Членове: 1.…(П)……………..                                  2. …(П)………………………. 

                  (А. Трифонов)                                              (Ан. Кирилова) 

 

   3………(П)………………….                                    4. …(П)…………………….. 

        (М. Иванова)                                                             (А.Георгиева) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) 

 


